Orde van dienst voor de viering
van zondag 25 september 2016
Oecumenische viering
In de Bethelkerk

Dienst van schrift en tafel

voorgangers
Organist
koor o.l.v.

: Ds. Guus A.V. Fröberg
Lidwien Meijer
: Nel de Heer
: Lia Schlärmann

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
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Wij zingen ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 1 en 2

2.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer

Wij zingen: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ vers 3
3.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
(hierna gaan we zitten)
Gebed om ontferming
eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: Heer ontferm U over ons!
Christus ontferm U over ons!
Heer ontferm U over ons!
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Glorialied ‘Zing van de Vader die in den beginne’

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Verhaal over duisternis en licht
We zingen tijdens het verhaal ‘Licht dat terug komt’

Wij zingen ‘Licht dat ons aanstoot’
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2.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing : Lucas 16 : 19-31
Overweging
Geloofsbelijdenis
Samen belijden we ons geloof met het zingen van het lied:
'God, ik geloof in uw scheppende kracht.
(melodie: 'Blowing in the wind')
God, ik geloof in uw scheppende kracht,
Uw liefde voor iedere mens,
ik geloof in de Vader, die steeds op ons wacht
en in ons geluk als uw wens,
ik geloof in uw Geest, die ons nimmer ontbrak.
Hij houdt ons in liefde bijeen.
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.
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Christus de Zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens,
ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot
en in ons geluk als uw wens,
ik geloof dat het lijden en sterven U brak
en dat U weer levend verscheen.
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.
Samen verenigd rond Christus, de Heer,
zo vormen wij samen de kerk,
ik geloof in haar ware gestalte en leer,
haar eenheid in liefde en werk,
ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak
door dood en verrijzenis heen.
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Mededelingen
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V. Laat ons bidden.
A. Heer, geef ons vrede!
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
Tijdens de inzameling zingt het koor:
Singt dem Herrn ein neues Lied.
Lob singt ihm alle zeit.
Lob singt ihm alle zeit!
O….

Dienst van de Tafel
Nodiging:
Avondmaalsgebed
V.
A.

De Heer is met u allen!
Zijn vrede is met u!

V.
A.

Laten wij danken de Heer, onze God!
Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging
Gedachtenis
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Onze Vader (oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Vredegroet:
Wij mogen ons verbonden weten
met de Levende en met elkaar
en wensen elkaar de Vrede van de Eeuwige:
De Vrede van de Eeuwige zij met u/jou en met uw/jouw geliefden.
(We geven elkaar de vredegroet.)
Tijdens de vredeswens zingt het koor ‘Ubi caritas’
Ter voorbereiding: Over het avondmaal.
# We worden uitgenodigd om in twee rijen door het middenpad te gaan naar de twee
mensen die brood uitreiken.
# Daarna mogen we drinken uit de beker met de wijn (de binnenste twee bekers aan
weerszijden van de brood-uitdelers) of uit de beker met het druivensap (de
buitenste bekers aan weerszijden).
Rondgang van brood en wijn
Tijdens de rondgang zingt het koor: ‘Lead me Lord’
Lead me, Lord, lead me in thy righteousness,
make thy way plain before my face. 2x
For it is thou, Lord, thou, Lord only,
that makest me dwell in safety. 2x
Lead me lord, lead me in true holiness
Teach me to love and trust in thee. 2x
Thou art our God, the God of our salvation,
All nations shall praise thy holy name.
Dankgebed
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We zingen staande ‘komen ooit voeten gevleugeld’
(tekst Huub Oosterhuis; melodie Freylinghausen 1714 (bew.)

2.
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv'rend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
3.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan vrede de weg voor mijn voeten.
(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
Zending en zegen
G.: gezongen amen
Extra werelddiaconaatscollecte
Deze wordt gehouden aan het eind van de Actieweek van Kerk in Actie voor kerken in
het Midden-Oosten. Zij zijn zwaar getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog in
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Syrië. Van de 18 miljoen Syriërs zijn er 12 miljoen op de vlucht, in eigen land of
daarbuiten, op de vlucht voor geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië
zijn overstroomd met vluchtelingen. Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren
open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Zij delen wat ze
hebben. Maar de rek lijkt er uit. In de actieweek vraagt Kerk in Actie om uw gebed
voor de kerken in het Midden-Oosten en zamelt zij geld in. Met dit geld kunnen de
kerken blijvend onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van
voedselpakketten en kleding. Geeft u alstublieft gul en naar vermogen. Van harte
aanbevolen!
*****
Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken.
MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt u daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op Twitter: @BethelkerkVld
Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u.
“De Windwijzer” Schiedamseweg, Vlaardingen
Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met: Cobie Plantinga, tel
4347162 e-mail cobieplantinga@ambachtoost.nl.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg redactie@ambachtoost.nl
Zondag 25 september
Taizégebed

19.00 uur

Maandag 26 september
Klussen in en rond de kerk

09.00 – 12.30 uur

Dinsdag 27 september
Bejaardensoos
Cantorij

14.30 – 16.30 uur
20.00 – 22.00 uur
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Woensdag 28 september
Wijkkerkenraad

20.00 uur

Zaterdag 1 oktober
Oud papier Goudenregenstraat

09.00-12.00 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Hartelijk dank voor alle blikken groenten die in september werden ingeleverd voor de
Voedselbank.
Op 2 oktober a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze
maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak macaroni in te leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op
zondag, kunt u de macaroni ook nog naleveren.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155
Nokkie-beurs - een doorstart
De nokkie-beurs maakt een doorstart! Het stokje is overgenomen, en zal hopelijk nog
vele edities nokkie-beurs opleveren.
Opbrengst deze editie gaat naar Edukans. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor
onderwijs. Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze
stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede
toekomst kunnen bouwen. Daarom werkt Edukans iedere dag aan beter onderwijs in
ontwikkelingslanden.
Als u wilt meehelpen bij de voorbereidingen, of spullen of kleding wilt brengen voor de
verkoop, dan bent u welkom in de Windwijzer (Schiedamseweg 95) op:
Woensdag 5 oktober
10-12 uur; 19.30-21.30 uur
Donderdag 6 oktober
10-12 uur; 13.30 -15.00 uur; 19.30-21.30 uur
Vrijdag 7 oktober
10-12; 15-17 uur
Zet u het alvast in de agenda?
Aanmelden als vrijwilliger of bij vragen:
Rianne van Dorp, mailto:vandorpr@gmail.com
Like ons nu ook op Facebook en blijf op die manier goed op de
hoogte: https://www.facebook.com/nokkiebeurs/
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